
 
 

Decreto nº 826, de 08 de abril de 2020. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 08/04/2020 

        _____________________________ 

 

Dispõe sobre medidas a serem 
tomadas acerca dos contratos de 
prestação de serviços terceirizados 
celebrados pelo Município, no contexto 
do estado de calamidade pública 
declarado em virtude pandemia do 
Covid-19. 
 

  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo 
de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e ainda: 
 

  CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância 
internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
infecção humana pelo novo Coronavírus; 
 

DECRETA 
 

  Art. 1º Os Secretários do Município e os respectivos gestores de contrato 
adotarão para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus) as 
providências necessárias para no âmbito de suas competências: 
  I – notificar as empresas contratadas quanto à necessidade de adoção de meios 
necessários para intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e superfícies 
mais tocadas, com o uso de álcool gel (maçanetas, corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de 
descarga etc.); 
  II – solicitar que as empresas contratadas procedam a campanhas internas de 
conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), observadas 
as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 
  III – proceder a levantamento de quais são os prestadores de serviços que se 
encontram no grupo risco (portadores de doenças crônicas, histórico de contato com suspeito ou 
confirmado para COVID-19 nos últimos 14 dias, idade acima de 60 anos etc.), para avaliação da 
necessidade de haver suspensão ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses 
terceirizados; e 
  IV – caso haja diminuição do fluxo de servidores dos órgãos ou entidades 
(estejam executando as suas atribuições remotamente) ou expediente parcial (rodízio), poderão, 
após avaliação de pertinência, e com base na singularidade de cada atividade prestada, reduzir 
ou suspender os serviços prestados pelas empresas terceirizadas, até que a situação se 
regularize.  
 

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
durar o estado de calamidade pública. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 08 de abril de 2020. 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 


